
Recomendación dirixida á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para
que se axilice a autorización administrativa precisa para a provisión temporal de postos de
personal docente e investigador para cubrir necesidades docentes urxentes e inaplazables.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2015

Sr. conselleiro:

Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceron solicitando a
nosa intervención un numeroso colectivo de alumnos e alumnas dos graos de Educación
Social e Pedagoxía da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de
Compostela, por mor da baixa médica de dous docentes, un deles por incapacidade laboral e
outro por accidente.

ANTECEDENTES

No seu día foi requirido informe á Universidade de Santiago de Compostela que o remitiu
xunto coas manifestacións e valoracións que lle comunicamos no noso escrito de 12 de
maio.

Na información recadada non se ofrecía ningunha solución sobre as vías legalmente aptas
para a cobertura de determinadas prazas por necesidades docentes urxentes e inaprazables,
nin se indicaba a forma de solventar situacións excepcionais que afectan de xeito moi
negativo ao funcionamento do servizo público da educación superior universitaria.

Da situación producida se concluía o seguinte:

1-A falta de docencia (e, nomeadamente, unha falta tan prolongada) supón unha
vulneración obxectiva dos dereitos académicos do alumnado a recibir a docencia presencial
establecida no plano de estudos legalmente aprobado, nos termos sinalados no POD do
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departamento e nas guías docentes da materia e, xa que logo, unha afectación da
autonomía universitaria como dimensión institucional da liberdade académica e garantía das
liberdades de ensinanza, estudo e investigación que se veron neste caso claramente
perturbadas. Os Estatutos das universidades galegas recollen, sen excepción, o dereito dos
estudantes a recibir unha docencia de calidade. Neste caso concreto, hai que ter en conta
que na Planificación Académica Anual para o curso académico 2014/2015, aprobada por
acordo do Consello de Goberno da USC do 30/01/2014, recóllese no Capítulo II -Criterios
para a determinación da oferta académica das titulacións oficiais da USC (1° e 2° ciclo, graos,
másteres e doutoramentos-, no apartado 2, Da elaboración do plan de organización docente
(POD) polos departamentos, o seguinte:

"Os departamentos están obrigados a impartir toda a docencia ofertada pola
Universidade de Santiago dentro dos seus plans de estudo oficiais durante toda a
duración do curso académico, de tal xeito que, no caso dun imprevisto, en ningún caso
poderán quedar estudantes sen que se lles imparta a docencia que lles corresponde,
con independencia dos recursos que nese momento teña o Departamento, ou de que
os procesos de contratación dos novos recursos teñan ou non finalizado".

2- A normativa invocada para non autorizar a provisión dunha das prazas non daba ninguna
solución á prolongada falta de docencia por non recibir autorización administrativa para
contratar a outro/a profesor/a ao tratarse dunha praza que estaba vacante e cuberta por
unha substituta. O único aspecto no que se insistía era na imposibilidade de substitución do
profesorado interino que estivera cubrindo prazas vacantes.

Aplicando os anteriores criterios establecidos na Circular conxunta do 5 de marzo de 2014,
da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos pola
que se ditan instrucións para a provisión temporal de postos de persoal docente e
investigador para cubrir necesidades urxentes e inaprazables nas entidades integrantes do
Sistema Universitario de Galicia, non había forma de resolver determinadas baixas
imprevistas de profesorado interino que estaba a cubrir prazas vacantes nos departamentos
que teñen un grave déficit estrutural como é o caso do Departamento de Teoría e Historia
da Educación e Pedagoxía Social, nos que non é posible que a substitución sexa realizada por
profesores dese departamento por teren cuberta todos eles a carga docente total.

3- Ademais diso, a tramitación da autorización conxunta da praza que era posible cubrir por
un contrato de interinidade (por corresponder a un docente con reserva do posto de
traballo) prolongouse máis aló dos dez días naturais a contar desde a entrada da solicitude.
Con data 13/02/2015 entraron no Rexistro Xeral da USC as citadas solicitudes do
Departamento de Teoría e Historia da Educación e Pedagoxía Social. A Secretaría Xeral de
Universidades da Xunta de Galicia autoriza con data 4/03/2015 (rexistro de entrada na USC
de 06/03/2015) a cobertura do posto do Catedrático de Universidade. O día 06/03/2015 o



Vicerreitor de Organización Académica e Persoal Docente e Investigador autoriza a
contratación dunha profesora interina de substitución para a praza de Catedrático de
Universidade. O contrato laboral foi asinado o día 09/03/2016. Transcorreu prácticamente
un mes.

Con data 23/03/2015, a Secretaría Xeral de Universidades remite ao Vicerreitorado de
Organización Académica e Persoal Docente e Investigador da Universidade de Santiago de
Compostela a resolución conxunta da mesma Secretaría Xeral de Universidades e da
Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda pola que non se
autoriza a praza de substitución solicitada pola baixa da profesora interina de substitución.
Aínda que, segundo se informa, a decisión xa se comunicara telefónicamente e que, desde o
día 5 de marzo, a substitución deixou de ser necesaria por reincorporación da profesora ao
seu posto, a resolución formal da solicitude demorouse case un mes e medio.

4- Esta resolución presenta un defecto de forma grave no relativo á motivación. Por unha
parte, sinala como motivo que a modalidade solicitada só se pode empregar para a
substitución de traballadores con dereito a reserva de praza segundo o ditame do Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas.

Pero na mesma resolución indícase outro motivo distinto: que non se autoriza “ao non
concurrir as necesidades docentes alegadas”, o que é rigorosamente inexacto. As
necesidades docentes alegadas están amplamente acreditadas no expediente. Polo tanto, a
fundamentación xurídica da decisión parece clara pero as cuestións de feito non se axustan á
realidade.

O informe da Universidade de Santiago de Compostela sinala que, unha vez que entraron no
Rexistro Xeral da USC as solicitudes, o Servizo de Planificación do PDI comprobou na
aplicación informática XesCampus que nesa data o Departamento presentaba unha
capacidade docente deficitaria de 656,9 horas. Noutro informe, a Decana da Facultade de
Ciencias da Educación manifestaba que, segundo datos oficiais da Vicerreitoría na aplicación
de XesCampus, o Departamento de Teoría da Educación, Historia da Educación e Pedagoxía
Social tiña un deficit de case tres profesores/as a tempo completo, sendo esta non unha
situación puntual senón habitual no centro, nesa e noutras áreas de coñecemento.

A solicitude parcial de autorización de horas extras para cubrir a docencia foi denegada pola
Vicerreitoría; as autorizacións solicitadas á Xunta demoráronse e o Departamento informou
que desde o mes de decembro tiña paralizado o proceso de resolución dunha praza de
Axudante Doutor, pendente desde entón de que fose convocada a Comisión de reclamacións
para a súa resolución final.



Todas estas circunstancias repercutiron de xeito directo no alumnado, completamente alleo
a todas estas continxencias de xestión académica ou administrativa, pero vítima directa da
perda de moitas horas de clase ás que tiña dereito, dos inevitables desaxustes na docencia
derivados desta perda e do incumprimento do programa e da planificación docente recollida
nas guías. Foron os alumnos os prexudicados pola imposibilidade de acadar as solucións
urxentes as que tiñan dereito para garantir a prestación do servicio público da educación
superior. Esta situación é incompatible co abono dos prezos públicos polos créditos
matriculados e resulta contraditoria coa obriga de asistencia á clase derivada da
presencialidade e avaliación continua dos novos graos adaptados ao EEES.

Con data do 22 de xullo foi recibido o informe da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria na que se sinala que co obxecto de desenvolver as previsións
normativas sobre a contratación e nomeamento de persoal temporal no sector público
autonómico, dentro do que están incluidas as entidades integrantes do SUG, e regular o
réxime da autorización previa á que se somete a cobertura das necesidades docentes
urxentes e inaprazables das entidades do SUG, ditouse a Circular conxunta do 31 de marzo
de 2015, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos da Consellería de Facenda.

ANALISE

Nesta Circular, elaborada por ambos departamentos, e na que se tiveron en conta, sempre
que foi posible, as suxestións achegadas polos representantes das tres universidades do
SUG, desenvólvense as condicións da emisión da autorización previa conxunta prevista con
carácter excepcional na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para
o ano 2015, para a provisión temporal de postos de persoal docente e investigador para
cubrir necesidades docentes urxentes e inaprazables. A Circular conxunta do 31 de marzo de
2015, da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Planificación e
Orzamentos tenta resolver o problema da provisión de prazas que queden vacantes durante
o curso por circunstancias sobrevidas. A Circular parte dos criterios preferentes de cobertura
das necesidades docentes xeradas xa coñecidos:

1.-os profesores da área de coñecemento ou do departamento, cando o seu potencial
docente o permita, é dicir, cando non estea agotada a súa capacidade docente.
2.-outro departamento ou área de coñecemento afín cando a carga docente poida ser
asumida por razóns do seu potencial docente.
3.-a ampliación provisional da dedicación dun profesor asociado.
4.-a contratación dun profesor substituto interino ou un profesor asociado.



Xunto a estes criterios, clarifica e flexibiliza as posibilidades de cobertura, na liña indicada
polas universidades do SUG na súa proposta de 5 de marzo de 2015. As restriccións derivan
dos preceptos legais contidos nas leis de orzamentos xerais do Estado e da Comunidade
Autónoma para o ano 2015 sobre prohibición de contratación de persoal e as taxas de
reposición, que en ningún caso poden ser obviados.

A nova Circular conxunta do 31 de marzo de 2015 contempla dun xeito moito máis adecuado
eses casos excepcionais nos que cómpre cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se
restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios
ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais. Este é o caso da docencia
universitaria.

Xunto a este avance, hai dous aspectos destas instrucións que prantexan problemas:

a) Por unha parte, o punto Catro da Instrucción Cuarta establece que as
autorizacións conxuntas comunicaranse ás universidades no prazo máximo dun mes
a contar desde a entrada da solicitude. A anterior circular de marzo de 2014
establecía un prazo máximo de dez días naturais. Non se recolle no texto da nova
circular ninguna motivación que xustifique triplicar o prazo de tramitación das
autorizacións conxuntas.  O período dun mes é, asemade, desproporcionado e
excesivo cando estamos a falar de necesidades docentes urxentes e inaprazables.
Cómpre salientar que a organización da docencia non actuais graos é cuatrimestral.
Os trámites administrativos internos da universidade previos á solicitude de
cobertura e os trámites posteriores de contratación consumirían un tempo adicional
que faría que as razóns de urxencia perderan toda virtualidade. Na práctica podería
transcorrer prácticamente a metade do período lectivo cuatrimestral.

b) Por outra parte, os requirimentos recollidos na Circular para xustificar a
necesidade da provisión non se axustan as previsións establecidas na lei. O artigo 36.
Dous da Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2015 sinala:

“Excepcionalmente, e con autorización previa conxunta das consellerías competentes en
materia de ordenación universitaria e de facenda, poderán proceder á provisión temporal de
postos de persoal docente e investigador para cubrir necesidades docentes urxentes e
inaprazables, que, se é o caso, se publicarán no Diario Oficial de Galicia. Para estes efectos, a
institución solicitante deberá remitir unha memoria xustificativa que acredite os seguintes
extremos:

– Que a cobertura se basea nas necesidades obxectivas de docencia na área de coñecemento
en cuestión.



– Que cumpre o réxime de dedicación previsto na lei e que este non é superior aos encargos
docentes que ten asignados a área de coñecemento.

– A fonte de financiamento da provisión solicitada.

A Circular conxunta require unha xustificación da necesidade da provisión mediante un
control administrativo externo que non parece adecuada cando trátase de resolver
necesidades urxentes e inaprazables de docencia e que mesmo podería afectar á autonomía
universitaria no que atinxe á determinación das súas necesidades docentes. A autonomía
universitaria, concibida como dereito fundamental ou como garantía institucional, é
inseparable doutros dereitos fundamentais: a liberdade de cátedra do seu profesorado e o
dereito á educación dos seus alumnos. O artigo 2 da Lei Orgánica de Universidades establece
que a actividade da Universidade, así como a súa autonomía, fundaméntanse no principio de
liberdade académica, que se manifesta nas liberdades de cátedra, de investigación e de
estudo. Estas liberdades esixen e fan posible que docentes, investigadores e estudantes
cumpran coas súas respectivas responsabilidades, en orde á satisfacción das necesidades
educativas, científicas e profesionais da sociedade, así como que as Universidades rendan
contas do uso dos seus medios e recursos á sociedade. Cómpre distinguir as competencias
das CCAA no réxime xurídico e retributivo do persoal contratado, das competencias na
determinación e xustificación das necesidades docentes. Esta última é unha competencia
exclusiva dos órganos universitarios dentro da súa potestade de autoorganización, cos
límites impostos na lei.

A Circular conxunta de 31 de marzo de 2015 esixe achegar documentación que acredite os
seguintes extremos:

posto que quedara vacante de
forma sobrevida.

● Acreditación da imposibilidade de cubrir a docencia polas vías contempladas no punto
cuarto.

financiala.

Segundo a lei de orzamentos, son as institucións solicitantes as que verifican as necesidades
obxectivas de docencia e a dotación orzamentaria da praza. O control do réxime de
dedicación previsto na lei, e que este non é superior aos encargos docentes que ten
asignados a área de coñecemento, debe verificarse internamente pola consulta da aplicación
informática XesCampus, no apartado relativo ao Plan de Organización Docente da área e do



departamento. Todos os extremos que deben acreditarse son de carácter obxectivo, incluida
a causa da baixa.

CONCLUSIÓN

Por este motivo, consideramos que deben ser as institucións solicitantes (as universidades),
e non as administracións autorizantes, as que deben facer o control de legalidade sobre a
concorrencia dos requisitos establecidos na lei de orzamentos, achegando a memoria
xustificativa da necesidade da provisión. Esto axilizaría de xeito decisivo os prazos de
tramitación da autorización conxunta, sen prexuízo de que as administracións autorizantes
poidan recadar con posterioridade a documentación que sexa pertinente.

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a seguinte recomendación:

Dado o carácter esencial e impostergable da prestación do servizo docente no ámbito da
educación superior universitaria, cando se produzan necesidades de cobertura urxente e
inaprazable derivadas da substitución de docentes con reserva de posto de traballo ou de
cobertura de postos que queden vacantes durante o curso por circunstancias sobrevidas, a
autorización conxunta regulada na Circular de 31 de marzo de 2015 da Secretaría Xeral de
Universidades e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos debería comunicarse á
institución solicitante no prazo máis breve posible e, en todo caso, no prazo máximo de dez
días desde a entrada da solicitude. A tal fin, e de acordo co previsto na Lei de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015, a institución universitaria
solicitante, por motivos de urxencia, debe verificar o cumprimento dos requisitos
establecidos na propia lei e nas instrucións recollidas na Circular conxunta, achegando unha
memoria xustificativa xunto coa solicitude. As administracións autorizantes poderían recabar
a documentación xustificativa unha vez que a docencia este cuberta, ao entender que este é
o interese público prevalente que cómpre atender de forma urxente.


